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חמישה הליכים ״פתוחים״ בקשר לתחום שיפוט ו/או חלוקת הכנסות ,היו למשגב
במשרד הפנים בתחילת הקדנציה.
 1וועדה לבחינת שינוי גבולות בין משגב ועמק יזרעאל ,לבין עיריית שפרעם.
 2וועדה לבחינת שינוי גבולות בין משגב ,לבין דיר אלאסד.
 3וועדה לבחינת שינוי גבולות בין משגב ומטה אשר ,לבין מועצה מקומית ג׳דידה-
מכר.
 4וועדה לבחינת חלוקת הכנסות מחצבת חנתון בין משגב ,לבין מ.מ .ביר אלמכסור
ועיריית שפרעם.
 5וועדה לבחינת שיוך שטח ללא שיפוט וחלוקת הכנסות בין משגב ,לבין מ.מ ירכא
ומ.מ .ג׳וליס.
בנוסף להליכים אלו ,מקודמים במנהל התכנון תכניות שמתייחסות לתחום שיפוט
משגב בשפרעם ,בכפר מנדא ,בטמרה ,בכבול ,בסח'נין ,בעראבה ובכרמיאל.
בנוסף ,מקודמת תכנית שמשפיעה על יישובים במשגב בתחומי כסרא-סמיע ומעלה
יוסף (טורבינות).
למעשה 26 ,רשויות שכנות ,שהן כל הרשויות הגובלות במשגב שאינן מועצות
אזוריות ,רוצות ממשגב שטח או הכנסות ,או את שניהם.
הכנסות המועצה מארנונה אינן מספיקות ,ולכן תקציב המועצה מסתמך על השלמה
ממשרד הפנים .ככל שארנונה שמשגב גובה תועבר לרשות אחרת ,כך תקטן
ההשלמה לרשות האחרת ותגדל ההשלמה למשגב .זה מה שנקרא ״ .”lose-loseלא
ברור אם כן ,מדוע הליכים אלו בכלל מתקיימים .כמובן שאפשר לטעון שהחברה
הערבית מקופחת יותר ובעלת מאפיינים סוציו-אקונומים נמוכים יותר .הבעיה עם
טענה זו היא שמשגב איננה רק מועצה ״יהודית״ ושהאתגרים שמשגב מתמודדת
איתם לטובת תושביה הבדווים ,שהם כמובן חלק מהחברה הערבית ,הם לא פחותות
מאתגרי שכנינו .בכל אופן רוב שטח השיפוט של משגב הוא שטח שמור ומוגן
מפיתוח שאיננו מניב שום הכנסה למשגב ,ואין בו שום ערך ״כלכלי״.
לגבי תכניות לפיתוח ולהרחבה של רשויות שכנות ,אני התחייבתי ,ואני עומד
בהתחייבותי ,שמשגב לעולם לא תהווה מכשול לצרכי פיתוח אמיתיים ומיידיים.
צרכי פיתוח אלו אינם כוללים רצון של בעל קרקע חקלאית להשביח את הנכס שלו
ע"י בינוי שאין בינו לבין חקלאות שום קשר.
חמשת ההליכים שהיו ״פתוחים״ הולכים ו״נסגרים״.

שר הפנים חתם על העברת  6.08דונם לשפרעם ממשגב (ועוד  40.58דונם מיזרעאל
לשפרעם) .הוא גם חתם על העברת  17.8דונם לדיר אלאסד .הוועדה שדנה בשטח
שיפוט ג׳דידה-מכר הגישה המלצות שלא להעביר שטח ממשגב למ.מ .ג׳דידה-
מכר .הוועדה שדנה בחלוקת הכנסות מחצבת חנתון המליצה להעביר בהדרגה כ2-
מיליון  ₪לשתי הרשויות ביחד מהכנסות ממתחם מסוים בתוך המחצבה ,וזאת מתוך
תוספת ארנונה צפויה מעבר למה שנגבה עד היום .הוועדה שדנה בשיוך שטח ללא
שיפוט וחלוקת הכנסות בין משגב ,ירכא וג׳וליס המליצה להוסיף לשטח משגב
 1,730.06דונם לתחום שיפוט ,וכן להעביר למשגב  40%מחיוב הארנונה שיחול על
בסיס ״תפן״ (ליד הר גמל) .זה המקום להודות לכל הגורמים המקצועיים במועצה
ובראשם :המהנדס  -לאוניד ,הגזברית  -לימור והיועמ׳ש  -קובי ,על הטיפול בכל
הנושאים הללו.
מי באמת ה״עשיר״ ומי באמת ה״עני״? למי באמת יש צרכי פיתוח מיידיים שמצריכים
תוספת שטח? אני יכול לומר מתוך היכרות עמוקה של יישובי משגב וכל היישובי
השכנים ,שהתשובה מורכבת .בתוך עראבה למשל ניצול פוטנציאל הבנייה עומד
על פחות מ .30%-ליישוב שאני גר בו  -יודפת ,לא התאפשר להגיש תכנית להרחבת
היישוב ,עד שנוצלו  80%מהפוטנציאל ,ומאז מחכים כבר  15שנה לאישור הרחבת
היישוב .גם בעראבה וגם ביודפת יש זוגות צעירים שמחכים שנים לאפשרות לבנות.
גם בעראבה וגם ביודפת יש צרכי פיתוח גם מעבר למגורים  -שטחי תעסוקה ומסחר
ושטחי ציבור למבני ציבור ולשטחים פתוחים לפנאי וספורט .הדברים אינם תמיד
בדיוק כפי שהם נראים ממבט ראשון.
אני מחוייב לדו-שיח מכובד ופתוח .אני מחוייב לערכי יסוד  -שונות ,שיתוף פעולה,
סגירת פערים .אני מייצג ערבים ויהודים ,עשירים ועניים ,בעלי עמדות ואורחות חיים
שונות ומשונות .يسرتها الله!

נפגשתי השבוע עם ראשי הרשויות כרמיאל ,מטה אשר ,דיר אלאסד ,סח'נין ועראבה.
ראש עיריית כרמיאל  -משה קונינסקי (בבידוד/בזום) ,ראש מ.א .מטה אשר  -משה
דוידוביץ׳ וראש מ.מ .דיר אלאסד -אחמד דבאח ,הם נציגי שותפינו באזור התעשייה
בר-לב .ראש עיריית סח'נין  -ד׳ר ספואת אבו ריא ,וראש עיריית עראבה  -עומר
ואכד ,הם שותפינו בניסיון לפתח אזורי תעסוקה מצפון לסחנין ומצפון לעראבה ,וכן
בקידום כביש  805ופתרון בעיות תחבורה באזורנו.

השתתפתי השבוע ,כנציג מרכז המועצות ,בדיון בוועדת הרווחה של הכנסת בנושא
שביתת העובדים הסוציאליים .אני הבעתי את תמיכתי ותמיכת מרכז המועצות
האזוריות בשביתה כבר בתחילת השבוע .במהלך הדיון נראה שחברי כנסת
מהקואליציה ומהאופוזיציה ,שר הרווחה איציק שמולי ,ועובדי רווחה רבים תומכים
גם .מ"מ יו"ר הוועדה ח"כ טלי פלוסרוב ניהלה דיון ממצה ומכובד .המטרות  -העלאת
שכר ,שיפור מוגנות ,בקרת עומסים ובהמשך גם איוש תקנים חסרים .בהצלחה!
נפגשתי עם הנהלות היישובים גילון ,מנוף ,מורשת וצורית ,ועם נציגי ציבור ותושבים
מעצמון ,יעד ,סלאמה ,כמאנה ,לבון ,גילון ,מורשת וכאוכב (לא ממש משגב אבל
״קרוב״).

השתתפתי בישיבה של הוועדה לתכנון ובנייה ,בישיבה של הנהלת המרכז הקהילתי,
ובישיבה של הנהלת אזור התעשייה בר-לב.

נפגשתי השבוע עם עובדי אגף שפ"ע ב״לייב״ ועובדי אגף רווחה וקהילה ב״זום״.

בפרשת פינחס יש לנו ״מיפקד״ של בני ישראל אחר מות ״דור המדבר״ ,צווי למשה
לראות מ״הר העברים״ את הארץ המובטחת״ ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף
אהרון אחיך״ ,ואח"כ פירוט של מועדים ורגלים במהלך השנה .אנו קשורים במה
שיבוא אחרינו ובמה שבא לפנינו .ההווה  -״כהרף עיין״ .ביום חמישי שעבר נכנסנו
לתקופת ״בין המצרים״ .מורשתינו עומדת גם על חורבן וגלות .בבניין ציון ננוחם.
שבוע טוב.

שלכם,
דני עברי

